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Atividade de Geografia 3 
Continuem a se esforçar em estudar, mesmo distantes. Em breve tudo isso vai passar! 

 

 

 

 

            O Brasil na América do Sul 

 Na atividade 1, fizemos uma revisão dos movimentos que a Terra faz. Na 

atividade 2, vimos novamente como podemos representar nosso planeta, e como 

ele está dividido em continentes e países. 

 Nas próximas duas atividades, vamos nos aproximar de onde moramos, 

conheceremos melhor nosso país e um pouco dos países que ficam próximos do 

nosso, Vamos explorar nosso planeta, dando um ZOOM! Entre no link abaixo e explore, 

tentando localizar o Brasil na América do Sul. 

 

https://earth.google.com/web/@-72.35862596,-116.82479911,-12655.79515114a,37680690.03387451d,35y,0h,0t,0r 

  Gostou da viagem? Explore o planeta assim sempre que quiser! 

A América do Sul também é chamada de América Latina, quando se refere a América do Sul, 

juntamente com outros países da América. Ela faz parte da América, que é o segundo maior continente do 

mundo, sendo que o título de maior fica por conta da Ásia. A América do Sul é um subcontinente, os outros 

dois são a América do Norte e América Central. Com uma extensão de aproximadamente 17,8 milhões de 

km², doze países a integram. Além dos países, há um território dependente da França, a Guiana Francesa 
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Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 
- Registrar as atividades no caderno. 
- Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 
- Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 
- Atividades impressas – colar no caderno 
- Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 

Figura 2- Fonte: https://www.suapesquisa.com/mapas/mapa_america/ 

Figura 1 – Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wik
i/Am%C3%A9rica_do_Sul 

https://earth.google.com/web/@-72.35862596,-116.82479911,-12655.79515114a,37680690.03387451d,35y,0h,0t,0r


América do Sul – Cultura e Vegetação 
 

Os seus habitantes originais eram índios ou nativos americanos, e atualmente apresenta uma 

população miscigenada.  Ou seja, seu povo é resultante de grupos distintos: descendentes de indígenas, 

de europeus (espanhóis e portugueses) e de africanos. Com múltiplas etnias e consequência de sua 

formação cultural, a maioria da população domina a Língua Espanhola ou Portuguesa. 

O clima é o principal fator para determinar a formação vegetal de um lugar do planeta. A vegetação 

é muito variada na América do Sul, mas podemos destacar a presença das Florestas tropicais, que ficam 

nas regiões próximas à linha do Equador. A temperatura média, a umidade e a quantidade de chuvas são 

bastante elevadas. A fauna e a flora são diversificadas, como o que ocorre na floresta Amazônica, que é a 

maior floresta tropical do mundo. 

     Atividades 

  1 - Para saber um pouco mais sobre a cultura e a vegetação dos países da América do Sul, divirta-

se também com esse mapa, identificando o que você já ouviu falar ou conhece e o que quer conhecer 

deste lugar: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Fonte:  https://escolaeducacao.com.br/mapa-da-america-do-sul/ 



a) O que conheço:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

b) O que gostaria de conhecer:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

2 – Responda: 
 

a) O Brasil está localizado na: 
 
 ( A  ) América Central 
 ( B  ) América do Sul 
 ( C  )  América do Norte 
 

b) Que linhas imaginárias atravessam a América do Sul? 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 

 
 

 
3  - A América do Sul é formada por quantos países? 

 
______________________________________________________________________________________ 
  
 4 – Observe os mapas anteriores, e descubra quais os países que não fazem fronteira com o Brasil. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

5 – Quais os idiomas principais falados na América do Sul? 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

6 – A partir do mapa (figura 2) desta atividade, responda: 
 

A América do Sul também é conhecida como América ________________________ 
 
pois inclui países que vão do ______________________ até o _________________. 

 


